
 
 

 

 

 

 

 

A área de ciências jurídicas, através do Curso de Direito – Campus Mossoró/RN da Universidade 

Potiguar, através da Coordenação do Curso, torna pública as datas referentes a elaboração, entrega e 

avaliação dos artigos científicos no semestre 2023.1, para os alunos de 9ª série, que obedeçam à 

matriz curricular 2019.2, nos termos do Regulamento de Trabalho de              Conclusão de Curso de Direito 

Mossoró/RN.  

 

Ainda, estabelece procedimento específico sobre os depósitos da proposta de pesquisa e 

do artigo científico. 

 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

1.1 A elaboração do artigo científico parte do desenvolvimento da pesquisa 

constante do projeto de pesquisa submetido e aprovado por uma das linhas de 

pesquisa do Curso de Direito – Mossoró, conforme item 1.1 do Regulamento de 

Trabalho de Curso da Escola do Direito, no qual o aluno regularmente matriculado na 

disciplina deverá preencher formulário on-line, disponível em: 

 
 

https://forms.office.com/r/NVbEcAsmyb  

 

e igualmente disponibilizado na plataforma virtual institucional (ULIFE), devendo o seu 

preenchimento ocorrer até o dia 13/03/2023, sob a penalidade de não poder 

desenvolver o artigo científico, além de outras consequências a serem atribuídas pela 

Coordenação de Trabalho de Curso, INCLUSIVE A PENALIDADE MÁXIMA, 

QUAL SEJA, REPROVAÇÃO DA DISCIPLINA, de acordo com o caso específico. 

 
1.2 O aluno, obrigatoriamente, deve procurar o professor líder da linha de pesquisa do 

seu Trabalho de Curso ao qual estará vinculado o seu trabalho imediatamente após a 

divulgação da relação de distribuição de alunos por linhas de pesquisa que será 

disponibilizado no dia a  ser definido pela coordenação, no evento especificado no item 

1.4 desde edital. 

 

1.3 O aluno que estiver regularmente matriculado na disciplina de Trabalho de Curso 

em 2023.1, porém encontra-se em situação especial (retenção, retorno ao curso, 

transferência, reprovação, entre outros) e que não está com o seu nome constante na 

relação de distribuição de alunos por linha de pesquisa supramencionada, não está isento 

ao cumprimento dos prazos, avaliações e acompanhamento (frequência), devendo 

procurar imediatamente a Coordenação de Trabalho de Curso para entregar o seu 

projeto de pesquisa, cujo recebimento ocorrerá até o dia 11/03/2023, inadiavelmente. 
 

1.3.1 O aluno que estiver em uma das situações como as supracitadas e não apresentar 

o projeto de pesquisa no prazo acima descrito, ficará imediatamente REPROVADO na 

disciplina de Trabalho de Curso, situação essa que será convertida em nota ZERO, a ser 

inserida no sistema de notas apenas após a data de defesa de todas as bancas de TCC. 
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1.4 Todos os alunos matriculados na disciplina de Trabalho de Curso estão 

convocados a participar do Encontro de Pesquisa do Curso de Direito da UnP, a  ser 

realizado em local e data a ser definida, bem como, amplamente comunicado em sala     de 

aula, e via plataforma virtual institucional ULIFE, onde serão proferidas as primeiras 

orientações junto aos Líderes de Pesquisa e orientadores, e esclarecimentos do 

cronograma de acompanhamento das orientações no semestre letivo 2023.1. 

 

1.5 A elaboração, a avaliação e a entrega do Trabalho de Curso (artigo científico) 

devem seguir as normas do Regimento Geral de Trabalho de Conclusão de Curso da 

Universidade Potiguar e do Regulamento de Trabalho de Curso da Escola do Direito. 

 

DO DEPÓSITO PRELIMINAR DO TRABALHO DE CURSO:  

 
1.6 O depósito preliminar de que trata o artigo 2.2 do Regulamento de Trabalho de 

Curso da Escola do Direito (para alunos que cursam Trabalho de Curso na 9ª série) se 

dará mediante entrega da produção científica elaborada individualmente ou em dupla, 

sob a forma  de artigo científico, e conforme descrito abaixo: 

 
(I) 03 (TRÊS) vias impressas do artigo científico, encadernadas em espiral. 

 

(II) Autorização para Depósito Preliminar subscrito pelo professor orientador.  

 
DAS ETAPAS DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CURSO:  

 
1.7 As etapas de elaboração, avaliação e entrega definitiva do trabalho de conclusão 

de curso - TCC (para alunos que cursam TC na 9ª série), devem seguir as seguintes datas: 

 

I. 07/03/2023 a 12/03/2023 – Período para o preenchimento do formulário 

de inscrição do Trabalho de Curso. 

 

II. 20/03/2023 a 01/06/2023 – Período para desenvolvimento da pesquisa e 

elaboração do TCC sob acompanhamento do seu orientador; 

 

III. 01/06/2023 a 02/06/2023 – Período para depósito preliminar do TCC junto 

à Coordenação de Trabalho de Curso, de acordo com o item 1.6 deste Edital, 

conforme quadro de horário a ser divulgado oportunamente pelos professores 

orientadores.  

 

IV. 08/06/2023 a 15/06/2023 – Período para defesa do TCC perante a banca 

avaliadora. 

 

V. 20/06/2023 – Data limite para depósito definitivo do Trabalho de Curso 

junto ao sistema RUNA (https://repositorio.animaeducacao.com.br/) ou outro a 

ser divulgado. 

 

1.8 Os alunos deverão atender as metas estabelecidas por seus orientadores quanto a 

elaboração do TCC, a fim de facilitar a condução dos trabalhos, ressaltando QUE O 

ORIENTADOR FICA ISENTO DE ANALISAR/CORRIGIR TRABALHOS QUE 

LHES FOREM ENCAMINHADOS PELA PRIMEIRA VEZ HÁ APENAS 20 

(VINTE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO PRAZO PARA DEPÓSITO 

PRELIMINAR. 

https://repositorio.animaeducacao.com.br/


 

 

 

 

 

1.9 Fica estabelecido como metas para a obtenção de nota: 
 

1.9.1 Equivale a META 1: Adequação e/ou correção do Título, Subtítulo, Resumo e 

palavras-chaves; Elaboração do Capítulo 1 e Capítulo 2, e a apresentação de comprovação 

de participação/presença no Encontro de Pesquisa do Curso de Direito da UnP. 

 

1.9.2 Equivale a META 2: Elaboração dos Capítulos 3 e 4 em caso de artigo científico. 
 

1.9.3 Equivale a META 3: Finalização do TCC e defesa do mesmo perante a banca. 
 

1.10 A nota atribuída pela banca ao TCC defendido pelo Orientado/aluno (Artigo 

Científico) poderá ser reduzida pelo não cumprimento das metas, e após, corresponderá 

a nota da disciplina de Trabalho de Curso. 

 

1.11 O conceito REPROVADO atribuído pela banca após a defesa do TCC, importará 

na REPROVAÇÃO do aluno na disciplina de Trabalho de Curso. 

 

DAS BANCAS AVALIADORAS:  

 
1.12 As bancas poderão ser agendadas pela Coordenação de TC para quaisquer turnos, 

independente do turno a que se vincula o(s) aluno(s), restando prioritária a disponibilidade 

do respectivo orientador. 

 

DO DEPÓSITO DO TCC – VERSÃO DEFINITIVA:  

 
1.13 O aluno, após defesa do TCC perante a banca, terá que depositar o TCC na 

versão definitiva no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme normas e modelo constantes 

no Manual de Trabalhos Acadêmicos da Ânima Educação (artigo científico) disponível 

no site da UnP, bem como no Anexo II, sob pena de não ser aceito o depósito do artigo 

científico após a data supracitada e atribuída nota ZERO. 

 

1.14 O depósito será efetuado através do site RUNA - 

https://repositorio.animaeducacao.com.br/  

 

1.15 Os casos omissos serão examinados e decididos pela Coordenação de Trabalho de 

Curso, em conjunto com a Coordenação de Curso Direito - Campus Mossoró/RN. 

 

1.16 Não haverá mudança nas datas do Edital de TC para os alunos que passaram no 

Exame da Ordem ou que realizem outras atividades extra- sala. 

 

Mossoró/RN, 07 de Março de 2023. 

 

 
GLAUBER ALVES DINIZ SOARES 

Coordenador do Curso de Direito – Campus Mossoró/RN 

 

EDUARDA SHIRLEY FERNNDES DE OLIVEIRA VALE PEDROSA 
Coordenadora de Trabalho de Curso – Campus Mossoró/RN 
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ANEXO I 
 

LINHAS DE PESQUISAS EM DIREITO 
 

 TCC 2023.1 
 

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 

Constituição, Criminal e 
Direitos Fundamentais 

Constituição, 
Processo e Trabalho 

Constituição, Civil 
e Outros Direitos 

Constituição, Civil, D. 
Fundamentais e 
Democracia. 

 

Detalhamento das linhas de pesquisa:  
 

LINHA 1: CONSTITUIÇÃO, CRIMINAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Eixos temáticos para o TCC: 
1. DIREITO CONSTITUCIONAL E CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS 
2. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 
3. DIREITOS HUMANOS E CRIMINOLOGIA 

 

LINHA 2: CONSTITUIÇÃO, PROCESSO E TRABALHO 
 

Eixos temáticos para o TCC: 
1. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 
2. PROCESSO E JURISDIÇÃO 
3. DIREITO EMPRESARIAL 
4. DIREITO TRIBUTÁRIO 
5. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

LINHA 3: CONSTITUIÇÃO, CIVIL E OUTROS DIREITOS 
 

Eixos temáticos para o TCC: 
1. DIREITO CIVIL 
2. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DO IDOSO 
3. DIREITO DO CONSUMIDOR 
4. CULTURA DE PAZ, COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM 
5. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO 
6. PROCESSO CIVIL 

 

LINHA 4: CONSTITUIÇÃO, CIVIL, D. FUNDAMENTAIS, DEMOCRACIA E OUTROS  DIREITOS 
 

Eixos temáticos para o TCC 
1. DIREITO CONSTITUCIONAL E POLÍTICAS PUBLICAS 
2. DIREITO AMBIENTAL 
3. DIREITO ADMINISTRATIVO 
4. DIREITO ELEITORAL 
5. SOCIOLOGIA E FILOSOFIA JURÍDICA 
6. DIREITO INTERNACIONAL 
7. DIREITO DIGITAL 

 
 
 
 
 
 



 

Mossoró/RN, 07 de Março de 2023. 

 

 
GLAUBER ALVES DINIZ SOARES 

Coordenador do Curso de Direito – Campus Mossoró/RN 

 

 

 

EDUARDA SHIRLEY FERNANDES DE OLIVEIRA 

VALE PEDROSA 
Coordenadora de Trabalho de Curso – Campus 

Mossoró/RN 



 

 

 

ANEXO II 

 
NORMALIZAÇÃO PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

 

Manual de Trabalhos Acadêmicos – Ânima Educação 

 

 

https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/22154  

 

 

 

 
GLAUBER ALVES DINIZ SOARES 

Coordenador do Curso de Direito – Campus Mossoró/RN 

 

 

 

EDUARDA SHIRLEY FERNANDES DE OLIVEIRA 

VALE PEDROSA 
Coordenadora de Trabalho de Curso – Campus Mossoró/RN 
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